
Uchwała  Nr XI/64/07
Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu

z dnia  25 kwietnia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2007  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184  ustawy z dnia 30 czerwca 
2005  roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku nr 249  poz. 2104) 
Rada Miejska w  Nowogrodźcu, uchwala co następuje:

§  1

1. Dokonuje  się  zmian  w  budżecie  Gminy  i  Miasta  Nowogrodziec  na  2007  rok 
polegających na zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę  115.773 zł. w tym 
zmiana polega na:
-  zwiększeniu planowanych dochodów własnych o kwotę 55.419 zł.,
-  zwiększeniu  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  o  kwotę   38.027  zł.   oraz 
równoważącej o kwotę 10.175 zł.  
-  zmniejszeniu planowanych udziałów  w podatku dochodowym od osób fizycznych o 
kwotę 33.394 zł.
-  zmniejszeniu  planowanych  dochodów  o  dotację  z  funduszy  celowych  na 
finansowanie  kosztów  realizacji  inwestycji   i  zakupów  inwestycyjnych  jednostek 
sektora finansów publicznych  o kwotę 186.000 zł.

2. Dokonuje  się  zmian  w  budżecie  Gminy  i  Miasta  Nowogrodziec  na  2007  rok 
polegających na przesunięciu planowanych dochodów o kwotę 17.000 zł., pomiędzy 
paragrafami i rozdziałami w tym samym dziale.

3. Szczegółowy  podział  zmian  w  dochodach  wg  klasyfikacji  budżetowej  zawiera 
załącznik nr  1  do niniejszej uchwały.

                                                                                      
§ 2

1. Dokonuje  się  zmian  w  budżecie  Gminy  i  Miasta  Nowogrodziec  na  2007  rok 
polegających na zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę  115.773 zł. w tym 
zmiana polega na:
- zwiększeniu planowanych wydatków  bieżących o kwotę 38.427 zł.
- zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie  zadań zleconych 

do realizacji stowarzyszeniom o kwotę  5.700 zł.
- zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 26.100 zł.
- zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 186.000 zł.

2. Dokonuje  się  zmian  w  budżecie  Gminy  i  Miasta  Nowogrodziec  na  2007  rok 
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków o kwotę  206.924 zł. w tym 
zmiana polega na:
− zmniejszeniu rezerwy  kwotę 165.424zł.,  w tym z rezerwy ogólnej kwotę 22.600 

zł., oraz z rezerwy celowej kwotę  142.824 zł.,
− zwiększeniu  planowanych  wydatków  majątkowych  o  kwotę  22.600  zł.  oraz 

zwiększeniu wydatków bieżących  o kwotę 142.824 zł. 



− przesunięciu  planowanych  wydatków  pomiędzy  działami,  rozdziałami  i 
paragrafami w wydatkach bieżących  na kwotę 13.000 zł.

− przesunięciu  planowanych  wydatków  pomiędzy  działami,  rozdziałami  i 
paragrafami z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 8.500 zł.

− w dziale  710 „działalność usługowa”, rozdziale 71035 „Cmentarze”, w ramach 
paragrafu   6050  „wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych”  dopisane 
zostanie  zadanie  pod  nazwą  „Budowa  budynku  gospodarczego  na  cmentarzu 
komunalnym  w  Zebrzydowej”  oraz  nastąpi  przesunięcie  środków   z 
przedsięwzięcia „Budowa cmentarza komunalnego w Nowogrodźcu II etap”  na 
dokończenie  w/w  dopisanej  inwestycji   przy  cmentarzu  w  Zebrzydowej”  w 
kwocie 20.000 zł. 

3. Szczegółowy  podział  zmian  w  wydatkach  wg  klasyfikacji  budżetowej  zawiera 
załącznik nr  2  do niniejszej uchwały. 

§ 3

1. Powyższe  zmiany  w  budżecie  Gminy  i  Miasta  Nowogrodziec,  powodują  również 
zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

2. Szczegółowy podział zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007-
2011,  zawiera załącznik nr  3  do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu.


